
ਜਜਿਲਾ ਲੋਕ ਲੰਪਰਸਕ ਅਫਸਲਰਸ,  ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ

ਹਾਲਾਤ ਨਾੱਰਸਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਫਦ ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ ਜਜਿਲਲੇ  ਦੇ ਲੇਵਾ ਕੇਦਰਸਰ ਤ  7060 ਨਾਗਜਰਸਕਰ ਨੇ ਜਲਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਵਾਵਰ ਦਾ ਲਾਭ: ਜਡਿਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ
ਜਕਹਾ,  ਲੋਸ਼ਲ ਜਡਿਲਟੇਜਲੰਗ ਅਫਤੇ ਲੈਨੀਟਾਜਜਿੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਬੰਧਰ  ਦੇ ਦਰਸਜਮਆਨ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਜਬਨੇਕਾਰਸਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ
ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਸਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਦੇ ਜਖਲਾਸ ਲੜਾਾ  ਜਜਿਤੱਣ ਲ  ਲੋਸ਼ਲ ਜਡਿਲਟੇਜਲੰਗ,  ਮਾਲਕ ਪਜਹਨਣ ਅਫਤੇ ਲਸਾ  ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱਸਖਣ ਵਰਸਗੇ
ਜਨਯਮਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਸਣ ਲ  ਕੀਤੀ ਅਫਪੀਲ

ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ,  28 ਮ  -
            ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਸਲਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾ  ਗ  ਰੋਸਕ ਹਟਾਉਣ  ਦੇ ਬਾਅਫਦ ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ ਜਜਿਲਲੇ  ਜਵੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜਿੀ 

ਨਾਲ ਨਾੱਰਸਮਲ ਹੋ ਰਸਹੇ ਹਨ,  ਜਜਿਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਜਿਲਲੇ  ਦੇ ਲਾਰੇਸ 25 ਲੇਵਾ ਕੇਦਰਸਰ ਜਵੱਚ 7060 ਨਾਗਜਰਸਕਰ ਨੇ ਲਰਸਕਾਰਸੀ ਲੇਵਾਵਰ ਦਾ ਲਾਭ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਵਧੇਰੇਸ ਜਿਾਣਕਾਰਸੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ  ਦੇ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਸ਼੍ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜਲੰਘ  ਨੇ ਦੱਜਲਆ ਜਕ ਲੇਵਾ ਕੇਦਰਸਰ ਜਵੱਚ
ਲੋਸ਼ਲ ਜਡਿਲਟੇਜਲੰਗ ਅਫਤੇ ਲੈਨੀਟਾਜਜਿੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਜਨਯਮਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰਸ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਿਾ ਜਰਸਹਾ ਹੈ ਅਫਤੇ ਜੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਰਸਕਾਰਸੀ ਲੇਵਾਵਰ 
ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਸਣ ਲ  ਨਾਗਜਰਸਕਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਸਹੀ ਹੈ ।

            ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਜਲਆ ਜਕ 675 ਨਾਗਜਰਸਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨਮ ਅਫਤੇ ਮੌਤ ਪੰਜਿੀਕਰਸਣ ਨਾਲ ਲਬੰਧਤ ਲੇਵਾਵਰ ਦਾ 
ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਜਲੇ ਤਰਸਲਰ 163 ਆਵੇਦਕਰ ਨੇ ਲੇਬਰਸ ਕਾਰਸਡਿਰ ਨਾਲ ਲਬੰਧਤ ਲੇਵਾਵਰ ਲ  ਬੇਨਤੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਪੰਜਿ 
ਲੋਕਰ ਨੇ ਜਵਆਹ ਦੀ ਰਸਜਜਿਲਟਰੇਸਸ਼ਨ,  1077 ਲੋਕਰ ਨੇ ਜੰਕਮ ਅਫਤੇ ਬਾਰਸਡਿਰਸ ਏਜਰਸਆ ਲਰਸਟੀਜਸਕੇਟ ਨਾਲ ਲਬੰਧਤ ਲੇਵਾਵਰ,  38 ਲੋਕਰ ਨੇ
ਲਾਮਾਜਜਿਕ ਲੁਰੱਸਜਖਆ ਲਕੀਮਰ  ਦੇ ਤਜਹਤ ਲੇਵਾਵਰ,  1867 ਲੋਕਰ ਨੇ ਆਧਾਰਸ ਕਾਰਸਡਿ ਨਾਲ ਲਬੰਧਤ ਲੇਵਾਵਰ,  3235 ਲੋਕਰ ਨੇ ਬੀਟੂਲੀ 
ਕੈਟੇਜਗਰਸੀ  ਦੇ ਤਜਹਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਵਾਵਰ ਜਜਿਲਲੇ  ਦੇ ਲਾਰੇਸ 25 ਲੇਵਾ ਕੇਦਰਸਰ ਤ  ਹਾਲਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੱੁਖਮੰਤਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਫਮਰੇਸਦਰਸ ਜਲੰਘ ਦੀ ਅਫਗਵਾ  ਜਵੱਚ ਪੰਜਿਾਬ ਲਰਸਕਾਰਸ ਰਸਾਜਿ ਜਵੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਜਹਲਰ 
ਵਰਗ ਨਾੱਰਸਮਲ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਹਰਸ ਲੰਭਵ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਸਣ ਲ  ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ,  ਜਜਿਲਦੇ ਤਜਹਤ ਕਰਸਜਸਊ ਖਤਮ ਕਰਸਣ,  ਕੰਮ-ਕਾਜਿਰ ਨੰੂ 
ਦੋਬਾਰਸਾ ਸ਼ੁਰੂਸ ਕਰਸਨ ਲਮੇਤ ਕ  ਵੱਡੇਿ ਕਦਮ  ਚੱੁਕੇ ਗਏ ਹਨ ।

            ਉਨਲ ਰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੰਕਟ ਦੀ ਜਲ ਘੜਾੀ ਜਵੱਚ ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਹਰਸ ਤਰਸਲਰ ਦੀ ਲਹਾਜਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਸਵਾਉਣ ਜਵੱਚ ਕੋ  ਕਲਰਸ ਨਹੀਉ
ਛੱਡਿੀ ਜਿਾਵੇਗੀ ।  ਹਾਲਰਜਕ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਲ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਸ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਰੋਸਨਾ ਵਾਜਰਸਲ  ਦੇ ਜਖਲਾਸ ਹਾਲੇ ਜੰਿਗ 
ਜਿਰਰਸੀ ਹੈ ਅਫਤੇ ਲਰਸਕਾਰਸ  ਵੱਲ  ਜਿਾਰਸੀ ਜਨਰਸਦੇਸ਼ਰ ਜਜਿਵੇ ਜਕ ਲੋਸ਼ਲ ਜਡਿਲਟੇਜਲੰਗ,  ਮਾਲਕ ਪਜਹਨਣ ਅਫਤੇ ਲਾਫ਼-ਲਸਾ  ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱਸਖਣ 
ਜਜਿਵੇ ਜਨਯਮਰ ਨੰੂ ਲਾਮੂਹਕ ਤੌਰਸ ਤੇ ਅਫਪਣਾ ਕੇ ਅਫਲੀ ਜਲ ਜੰਿਗ ਨੰੂ ਜਜੱਿਤ ਲੱਕਦੇ ਹਰ ।  ਉਨਲ ਰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਲਰਸਸ ਜਿਾਗਰੂਸਕਤਾ,  ਬਚਾਵ ਅਫਤੇ 
ਲਰਸਕਾਰਸੀ ਹੱੁਕਮਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਸਕੇ ਅਫਲੀ ਜਲ ਜੰਿਗ ਜਵੱਚ ਸਤਜਹ ਹਾਜਲਲ ਕਰਸ ਲੱਕਦੇ ਹਰ ।
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ਜਜਿਲਲਾ ਲੋਕ ਲੰਪਰਸਕ ਅਫਸਲਰਸ, ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ
 
ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਵਲ  ਜਜ਼ਲਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਕੀ ਕੰਪਲੈਕਲ 'ਚ ਲਥਾਜਪਤ ਕੰਟਰੋਸਲ ਰੂਸਮ ਦਾ ਦੌਰਸਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰਸ ਲੇਵਾਵਰ 
ਜਨਭਾਉਣ ਲ  ਤਾਜਨਾਤ ਅਫਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
 
ਕੋਰੋਸਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਜਖਲਾਫ਼ ਜੰਿਗ ਜਜੱਿਤਣ ਲ  ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਸੀ ਜਮਸ਼ਨਰਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਾਰਸੀ ਰੱਸਖਣ ਲ  ਜਕਹਾ
 
ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ, 28 ਮ -
ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ ਸ਼੍ੀ ਕਲੁਵੰਤ ਜਲੰਘ ਨੇ ਅੱਫਜਿ ਕੋਜਵਡਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰਸੀ ਦੌਰਸਾਨ ਜਜ਼ਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਕੀ 
ਕੰਪਲੈਕਲ ਜਵਖੇ ਲਥਾਜਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੋਸਲ ਰੂਸਮ ਜਵੱਚ ਤਾਜਨਾਤ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਰਸਮਚਾਰਸੀਆਂ ਵਲ  ਜਨਭਾ 
ਜਿਾ ਰਸਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰਸ ਜਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗ । 
ਵਧੀਕ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ (ਜਵਕਾਲ) ਸ਼੍ੀ ਰਸਜਵੰਦਰਸ ਪਾਲ ਲੰਧੂ, ਲਹਾਜਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਸ਼੍ੀ ਰਸਜਵੰਦਰਸ ਜਲੰਘ, ਜਜਿਲਾ 
ਖੁਰਸਾਕ ਅਫਤੇ ਜਲਜਵਲ ਲਪਲਾ  ਕੰਟਰੋਸਲਰਸ ਸ਼੍ੀ ਜਪੰਦਰਸ ਜਲੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਸਲ ਰੂਸਮ ਦਾ ਦੌਰਸਾ ਕਰਸਦੇ ਹੋਏ ਜਡਿਪਟੀ 
ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਥੇ ਤਾਜਨਾਤ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਰਸਮਚਾਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਸਜਦਆਂ ਜਨਰ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਤੇ 
ਕਰਸਮਚਾਰਸੀਆਂ ਵਲ  ਜਲ ਔਖੀ ਘੜਾੀ ਜਵੱਚ ਜਨਭਾ  ਜਿਾ ਰਸਹੀ ਜਡਿਊਟੀ ਦੀ ਭਰਸਪੂਰਸ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਲ ਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ 
ਜਹ ਕੰਟਰੋਸਲ ਰੂਸਮ ਲੋਕਰ ਦੀਆਂ ਲਮੱਜਲਆਵਰ ਨੰੂ ਵੱਡਿੇ ਪੱਧਰਸ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਸਨ ਲ  ਜਜ਼ਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਰ 
ਜਵਚਕਾਰਸ ਜਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਸ ਜਰਸਹਾ ਹੈ।  
 ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਜਲਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਨ ਵਲ  ਲੋਕਰ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਜਤਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਸਨ ਲ  ਮੁਕੰਮਲ 
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ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਸ਼ਾਲਨ ਦੇ ਉਚ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਸਲ ਰੂਸਮ ਦੀ ਜਨਗਰਸਾਨੀ ਕਰਸਨ ਲ  ਤਾਜਨਾਤ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਲ ਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੰਕਟ ਲਮੇ ਕੰਟਰੋਸਲ ਰੂਸਮ ਵਲ  ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ ਆਂ ਜਸ਼ਕਾਜਤਰ ਦਾ 
ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਪਟਾਰਸਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਉਨਲ ਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪ੍ਾਪਤ ਜਸ਼ਕਾਜਤਰ ਨੰੂ ਲਬੰਜਧਤ ਜਵਭਾਗਰ ਨੰੂ ਭਜੇਜਿਆ ਜਗਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਸਲ ਰੂਸਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਸਖ ਕਰਸ 
ਰਸਹੇ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਵਲ  ਲਮੇ ਜਲਰਸ ਜਸ਼ਕਾਜਤਰ ਦੇ ਜਨਪਟਾਰੇਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਜਆ ਜਗਆ । ਡਿੀਲੀ ਨੇ ਦਜਲਆ ਜਕ 
ਹੁਣ ਪਜਹਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਲੀਸਨੋ ਆਉਣੇ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰਸ ਅਫਜੇਿ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਉ ਹੋਜਆ। ਉਨਲ ਾੰ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ 
ਨੰੂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਫਪਣੀ ਜਡਿਊਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰਸੀ ਲਗਨ ਤੇ ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਾਰਸੀ ਰੱਸਖਣ ਤਰ ਜਿੋ ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਲਰਸਕਾਰਸੀ ਲਕੀਮਰ ਦਾ
ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਜਆ ਜਿਾ ਲਕੇ। 
 ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਾਵੇ ਕੰਟਰੋਸਲ ਰੂਸਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕਝੁ ਘਜਟਆ ਹੈ ਪਰਸ ਕੋਰੋਸਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਸਾ ਅਫਜਿੇ ਘਜਟਆ ਨਹੀਉ ਹੈ, ਜਲ ਲ  ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਚੌਕਲ ਰਸਜਹਣ ਦੀ ਲੋੜਾ ਹੈ। ਉਨਲ ਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਹ ਲਮੇ 
ਦੀ ਲੋੜਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਰੋਸਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਜਖਲਾਫ਼ ਜੰਿਗ ਨੰੂ ਲਾਮੂਜਹਕ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਜਿਜਤਆ ਜਿਾਵੇ।
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਜਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਲੰਪਰਸਕ ਅਫਫ਼ਲਰਸ, ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ
 
ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰਸੀ ਰਰਸੀਬ ਕਜਲਆਣ ਅੰਫਨ ਯੋਜਿਨਾ ਤਜਹਤ ਜਜਿਲਲੇ  ਦੇ 1.10 ਲੱਖ ਪਜਰਸਵਾਰਸਰ ਤਕ ਹੋ  ਮੁਸਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ
ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡਿ
 
ਕੈਪਟਨ ਲਰਸਕਾਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਲਰ ਲਦਕਾ ਅੱਫਜਿ 9 ਹਜਿਾਰਸ ਤ  ਜਜਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜਮਜਲਆ ਲਾਭ
ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ, 28 ਮ -
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ਕੈਪਟਨ ਅਫਮਜਰੰਸਦਰਸ ਜਲੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰਸੀ ਪੰਜਿਾਬ ਦੀ ਅਫਗਵਾ  ਵਾਲੀ ਲੂਬਾ ਲਰਸਕਾਰਸ ਦੀ ਲੋੜਾਵੰਦ ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਮਫ਼ੁਤ 
ਕਣਕ ਅਫਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਲਪਲਾ  ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਜਹਤ ਅੱਫਜਿ 9000 ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ 
ਪਜਰਸਵਾਰਸਰ ਨੰੂ ਅਫਗਲੇ ਜਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲ  ਮੁਸਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ ਦਾਲ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰਸੀ ਰਰਸੀਬ ਕਜਲਆਣ ਅੰਫਨ ਯੋਜਿਨਾ 
ਤਜਹਤ ਵੰਡਿੀ ਗ । 
ਜਲ ਲਬੰਧੀ ਜਿਾਣਕਾਰਸੀ ਜਦੰਜਦਆਂ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ ਸ਼੍ੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜਲੰਘ ਨੇ ਦੱਜਲਆ ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰਸੀ 
ਪੰਜਿਾਬ ਅਫਤੇ ਖੁਰਸਾਕ ਤੇ ਜਲਵਲ ਲਲਪਾ  ਮੰਤਰਸੀ ਪੰਜਿਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਜਤਰ 'ਤੇ ਸੁਡਿ ਲਪਲਾ  ਜਵਭਾਗ ਵਲ  
ਜਸਰੋਸਜਿਪੁਰਸ ਜਜਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਸਰ ਜਵੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰਸੀ ਰਰਸੀਬ ਕਜਲਆਣਾ ਅੰਫਨ 
ਯੋਜਿਨਾ ਤਜਹਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡਿ ਕੀਤੀ ਗ ।
ਉਨਲ ਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਜਵਡਿ-19 ਮਹਰਮਾਰਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰਸ ਲੂਬਾ ਲਰਸਕਾਰਸ ਵਲ  ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰਸੀ ਰਰਸੀਬ ਕਜਲਆਣਾ ਅੰਫਨ 
ਯੋਜਿਨਾ ਤਜਹਤ ਲੋੜਾਵੰਦ ਲੋਕਰ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ ਦਾਲ ਵੰਡਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂਸ ਕੀਤੀ ਗ  ਹੈ। ਜਲ ਲਕੀਮ ਦੇ ਤਜਹਤ 
ਪ੍ਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ ਨੰੂ 5 ਜਕਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ 1 ਜਕਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਤੀ ਪਜਰਸਵਾਰਸ ਜਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਹਲਾਬ ਨਾਲ ਜਤੰਨ 
ਮਹੀਨੇ ਲ  ਜਦੱਤੀ ਜਿਾ ਰਸਹੀ ਹੈ। 
ਜਲੇ ਤਰਸਾੰ ਜਜ਼ਲਾ ਖ਼ੁਰਸਾਕ ਅਫਤੇ ਲਪਲਾ  ਕੰਟਰੋਸਲਰਸ ਲ੍ੀ ਜਪੰਦਰਸ ਜਲੰਘ ਨੇ ਦਜਲਆ ਜਕ 15 ਜਕਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਤੀ 
ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ ਅਫਤੇ 3 ਜਕਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਤੀ ਪਜਰਸਵਾਰਸ (ਪਜਰਸਵਾਰਸ ਦੇ ਮੈਬਰਸਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਤ  ਬਗੈਰਸ ) ਲਮਾਰਸਟ ਕਾਰਸਡਿ 
ਧਾਰਸਕ ਪ੍ਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ ਨੰੂ ਜਡਿਪੂ ਹੋਲਡਿਰਸਰ ਰਸਾਹੀਉ ਦੇਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਜਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਲ ਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੈਪਟਨ 
ਅਫਮਜਰੰਸਦਰਸ ਜਲੰਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰਸੀ ਪੰਜਿਾਬ ਦੀ ਅਫਗਵਾ  ਵਾਲੀ ਲੂਬਾ ਲਰਸਕਾਰਸ ਲਾਕਡਿਾਊਨ ਦੌਰਸਾਨ ਹਰਸ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ 
ਖਾਲ ਕਰਸਕੇ ਗਰਸੀਬ ਪਜਰਸਵਾਰਸਰ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲ  ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਰ ਜਕ ਜਕਲੇ ਜਵਕਅਫਤੀ ਖਾਲ ਕਰਸਕੇ ਗਰਸੀਬ
ਪਜਰਸਵਾਰਸਰ ਨੰੂ ਅਫਨਾਜਿ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਸਕੇ ਜਕਲੇ ਪਰੇਸਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਲਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਸਨਾ ਪਵੇ। ਉਨਲ ਾੰ ਦੱਜਲਆ ਜਕ 
ਜਲ ਔਖੀ ਘੜਾੀ ਦੌਰਸਾਨ ਲੋੜਾਵੰਦ ਲੋਕਰ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲ  ਕੋ  ਕਲਰਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਉ ਛੱਡਿੀ ਜਿਾਵੇਗੀ। 
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 ਦਫ਼ਤਰਸ ਜਜ਼ਲਲਾ ਲੋਕ ਲੰਪਰਸਕ ਅਫਫ਼ਲਰਸ, ਜਫ਼ਰੋਸਜ਼ਪੁਰਸ
ਪੈ੍ਲ ਨੋਟ
ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਜਮਤ੍ਕ ਦੇਹਰ ਦੀ ਲੰਭਾਲ ਲ  ਲੋਢੀ ਪਜਰਸਵਾਰਸ ਨੇ ਹਲਪਤਾਲ ਨੰੂ 2 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਲੌਪੇ, 

ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਜਫ਼ਰੋਸਜ਼ਪੁਰਸ 28 ਮ  ( ) ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਜਮ੍ਤਕ ਦੇਹਰ ਦੀ ਲੰਭਾਲ ਲ  ਜਫ਼ਰੋਸਜ਼ਪੁਰਸ ਦੇ ਰਸਜਹਣ ਵਾਲੇ 
ਜਵਅਫਕਤੀ ਲੋਹਣ ਜਲੰਘ ਲੋਢੀ ਵੱਲ  ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਲ੍: ਕੁਲਵੰਤ ਜਲੰਘ, ਐਲਡਿੀਐਮ ਅਫਜਮੱਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੌਜਿਦੂਗੀ
ਜਵਚ ਹਲਪਤਾਲ ਨੰੂ 2 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਲੌਪੇ ਗਏ। ਜਲ ਮੌਕੇ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਲ੍: ਕੁਲਵੰਤ ਜਲੰਘ ਨੇ ਲਢੋੀ 
ਪਜਰਸਵਾਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਸਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਫ਼ਰੋਸਜ਼ਪੁਰਸ ਦੇ ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਚ ਪਜਹਲਰ 4 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਲੀ 
ਅਫਤੇ 2 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਅੱਫਜਿ ਲੋਹਣ ਜਲੰਘ ਲਢੋੀ ਵੱਲ  ਹਲਪਤਾਲ ਨੰੂ ਲਮਰਸਜਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਜਿਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 
1.35 ਲੱਖ ਰੁਸਪਏ ਹੈ। ਉਨਲ ਰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕ  ਵਾਰਸ ਜਹੋ ਜਜਿਹੀ ਲਜਥਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਮਤ੍ਕ ਦੇਹਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 
ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਰ ਉਦ  ਜਨਲ ਰ ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲੋੜਾ ਮਜਹਲਲੂ ਕੀਤੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ ਜਲ ਲ  ਜਨਲ ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਸਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਫ਼ਰੋਸਜ਼ਪੁਰਸ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਕੱੁਲ 6 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਹਨ।
ਉਨਲ ਰ ਦੱਜਲਆ ਜਕ ਲੋਹਣ ਜਲੰਘ ਲਢੋੀ ਜਸਰੋਸਜ਼ਪੁਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਟਲਐਪ ਗਰੱੁਸਪ ਦੇ ਜੱਕ ਮੈਬਰਸ ਹਨ, ਅਫਤੇ ਜਲ 
ਗਰੱੁਸਪ ਦੇ ਮੈਬਰਸਰ ਵੱਲ   ਪਜਹਲਰ ਵੀ ਜਮਲ ਕੇ ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਲ  ਵੈਟੀਲੇਟਰਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਫਤੇ ਅੱਫਜਿ 
ਜਲ ਗਰੱੁਸਪ ਦੇ ਹੀ ਮੈਬਰਸ ਲੋਹਣ ਜਲੰਘ ਲੋਢੀ ਵੱਲ  ਜਹ ਡਿੀਪ ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ 
ਜਜ਼ਲਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਨ ਵੱਲ  ਲੋਹਣ ਜਲੰਘ ਲੋਢੀ ਅਫਤੇ ਵੱਟਲਐਪ ਗਰੱੁਸਪ ਜਫ਼ਰੋਸਜ਼ਪੁਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਜਲ ਦੌਰਸਾਨ ਵੱਟਲਐਪ ਗਰੱੁਸਪ ਦੇ ਜੱਕ ਮੈਬਰਸ ਰਸਾਜਜੰਿਦਰਸ ਮਲਹੋਤਰਸਾ ਨੇ ਦੱਜਲਆ ਜਕ ਜਫ਼ਰੋਸਜ਼ਪੁਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
ਵੱਟਲਐਪ ਗਰੱੁਸਪ ਵੱਲ  ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਲਬੰਧੀ ਮਲਲਾ ਗਰੱੁਸਪ ਜਵੱਚ ਉਠਾਜਆ ਜਗਆ ਲੀ, ਜਜਿਲ ਤੇ ਲੋਹਣ ਜਲੰਘ 
ਲੋਢੀ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰਸੀ ਲੈਜਦਆਂ ਜਹ ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਨੰੂ ਲੌਪੇ।  ਉਨਲ ਰ ਜਹ ਵੀ 
ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਡਿੀਪ ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਜਵਚ  ਜੱਕ ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ  ਨੰੂ ਜਰਸਪੇਅਫਰਸ ਦੀ ਲੋੜਾ ਹੈ ਉਲ ਦੀ 
ਜਰਸਪੇਅਫਰਸ ਵੀ ਗਰੱੁਸਪ ਵੱਲ  ਕਰਸਵਾ ਜਦੱਤੀ ਜਿਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਮੌਕੇ ਜਲਵਲ ਲਰਸਜਿਨ ਡਿਾ. ਨਵਦੀਪ ਜਲੰਘ, ਐਲਐਮਓ  ਡਿਾ. 
ਅਫਜਵਨਾਸ਼ ਜਜੰਿਦਲ, ਲਕੱਤਰਸ ਰੈਸੱਡਿ ਕਰਸਾਲ ਅਫਸ਼ੋਕ ਬਜਹਲ, ਡਿੀਲੀਐਮ ਗਰੱੁਸਪ ਦੇ ਲੀ ਓ ਅਫਨੀਰੱੁਸਧ ਗੁਪਤਾ ਹਾਜ਼ਰਸ 
ਲਨ।
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